ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2019 г.
на ФОНДАЦИЯ "ПЪРВИТЕ ТРИ МИНУТИ"
изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ

Съдържа описание на съществените дейности, изразходваните средства за тях, връзката им с
целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно
полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; вида, размера,
стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите и
финансовия резултат.

I. OБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Фондация „Първите три минути“ е основана на Учредително събрание от 28.06.2018 г. като
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, което осъществява дейността си в
съответствие с българското и международното право в сътрудничество с български, чуждестранни
и международни организации и институции, които преследват сродни цели и изповядват сродни
ценности.
Фондацията е регистрирана Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по
вписванията с ЕИК 205272668.
Седалището на Фондацията е в гр. София, ул. Миджур 15 и няма регионални представителства в
други градове на територията на България. Фондацията няма разкрити клонове.

Мисията на Фондация „Първите три минути“ е в случай на нужда, всеки човек да бъде способен
да помогне.
Дейността на Фондацията е насочена към постигане на следните цели:
•

Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и спасяването в
България чрез създаване и утвърждаване на авторитетни източници на информация;

•

Да съдейства за разпространяване и популяризиране на първата помощ и
спасяването в България;

•

Да съдейства за подпомагане на качественото образование в областта на първата
помощ и спасяването;

•

Д подпомага за популяризиране на употребата на Автоматични външни
дефибрилатори на обществени места;

ФОНДАЦИЯ „Първите три минути“
гр. София ул. Миджур N 15
тел. 0897 802 302; e-mail: office@firstaidbg.com; web: https://firstaid.bg

•

Да съдейства за внедряването на съвременни технологии и добри практики за първа
помощ и спасяване в България.

Фондацията се управлява от колективен орган - Управителен съвет и от управителен орган Председател на Фондацията.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2019 г., ПО КОИТО СА ПОСТЪПИЛИ ПРИХОДИ И СА НАПРАВЕНИ
РАЗХОДИ:
През 2019 г. Фондацията е осъществила обучения по Основно поддържане на живота и
автоматична външна дефибрилация към Европейския съвет по ресусцитация:
-

М. януари – м. март, по проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и
защита II“ по програма за сътрудничество между Гърция и България за около 300 души в
община Благоевград и Сандански

-

М. ноември – обучение на служители на компания

Участвала е в организацията и провеждането на кръгла маса „Повишаване на информираността
на обществото за сърдечния арест и възможностите за прилагане на своевременна
дефибрилация от немедицински лица с помощта на автоматичен външен дефибрилатор“ в
партньорство с БЧК на 25.09.2019 г.
Организирала и провела е дейности по отбелязването на Световния ден на рестартирането на
сърцето 16.10.2019 г. Дейностите са свързани с повишаване на информираността на обществото
за сърдечния арест и масови обучения по първа помощ при сърдечен арест и автоматична
външна дефибрилация. Проведени са демонстрации на обществени места и разпространение на
информационни материали, популяризационна кампания в интернет, обучения в образователни
институции и др. В дейностите са привлечени множество партньори от стопанския и
нестопанския сектор.
Изцяло с доброволен труд на сътрудници на Фондацията е реализирано мащабно национално
проучване „Обществото и първата помощ“ за събиране на съвременни данни за подготовката и
нагласите на обществото в България за оказване на първа помощ при инцидент.
Инициирана е кампания за набиране на средства за автоматичен външен дефибрилатор за
Българската полярна база на о. Ливингстън, Антарктида.

III. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 г.:
1. Разходи за услуги по основната дейност – 9 672,51 лв.
2. Разходи по граждански договори – 3 297,52 лв.
3. Популяризационни материали и реклама – 821.32 лв.
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4. Разходи за валутни разлики – 20,25 лв.
5. Разходи за банкови такси – 435,05 лв.
Всичко разходи: 14 246,63 лв.

IV. ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНО ИМУЩЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА
СРЕДСТВА ЗА 2019 г.
1. Получени дарения под условие – 2 449,40 лв.
2. Приходи от стопанска дейност – 25 307,00 лв.
3. Приходи от членски внос – 0,00 лв.
4. Непарични приходи под формата на доброволен труд - членове на управителния съвет на
Фондацията и нейни доброволци и сътрудници положиха над 500 часа доброволен труд
Всичко приходи: 27 756,40 лв.

V. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, КАКТО И
ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ.
През 2019 г. Фондацията е получила дарения от общо 11 физически лица и 2 юридически лица, в
размер на 2 449,40 лв., предоставени по кампания за набиране на средства за закупуване на
автоматичен външен дефибрилатор за Българската полярна база на о. Ливингстън, Антарктида.

VI. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Финансовият резултат от стопанската дейност, след приспадане на дължимия данък печалба в
размер 1 106,04 лв. за периода 01.01.2019 до 31.12.2019 г. е в размер на 9954,35 лв.

30.03.2020 г.

Председател на УС:

Гр. София

ФОНДАЦИЯ „Първите три минути“
гр. София ул. Миджур N 15
тел. 0897 802 302; e-mail: office@firstaidbg.com; web: https://firstaid.bg

/Марияна Манушева/

